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Identificació de l’expedient
Decret 30/19 Aprovació de l'expedient, despesa, plecs i iniciació dels tràmits d'adjudicació per al
contracte mixt de subministrament i d'obra, mitjançant procediment obert simplificat, per a la
substitució de la refredadora existent a la instal·lació de climatització de la biblioteca Josep Soler
Vidal, amb mesures d'eficiència social i sostenibilitat ambiental. (CiT 02/19).

Fets
La present licitació té per objecte la contractació del subministrament i l’obra de la substitució de la
refredadora existent a la instal·lació de climatització de la biblioteca Josep Soler Vidal incorporant
mesures d’eficiència social i sostenibilitat ambiental.
L’Enginyeria ATICA Projectes ha redactat el projecte de d’obra de la substitució de la refredadora
existent a la instal·lació de climatització de la biblioteca Josep Soler Vidal amb un import de despesa
total de 117.986,38 € (IVA inclòs).
Mitjançant decret de data 15 de març de 2019 es va aprovar el projecte així com l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
El valor estimat del contracte a efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP és de 97.509,40 €
sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser
retribuït el contractista incloent les possibles modificacions del contracte.
El pressupost base de licitació és de 117.986,38 euros (IVA inclòs).
Aquest contracte té caràcter administratiu i és tipificat com a contracte mixt de subministrament i
d’obra en base al que estableix l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic en endavant LCSP.
El contracte s’adjudicarà per procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri de
valoració, automàtics i no està subjecte a regulació harmonitzada atès que el valor estimat del
contracte no és igual o superior a 221.000 euros establert a l’article 20.1 de la LCSP. La contractació
es tramitarà de forma ordinària.
A fi de comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible a
https://eseu.gavaciutat.cat a l'apartat Validació de Documentació introduint el codi: OVJ8IIOHX9OPI25.
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Fonaments de dret:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).
- Supletòriament per la resta de normativa de dret administratiu aplicable a les Administracions
públiques locals i si fos necessari per aquelles disposicions de dret privat que siguin d’aplicació.
- Pel que fa a la competència en matèria de contractació, cal dir que conforme a la disposició
addicional segona, 1er punt de la LCSP, “Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals
les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de subministrament, de
serveis, de gestió de serveis públics, el contractes administratius especials, i els contractes privats quan
el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianuals quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
- Mitjançant decret d'alcaldia del dia 27 de juliol de 2018, dictat a l'empara del que estableix l'article
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, l'atribució de l'aprovació
de l'expedient, despeses i plecs, d'iniciació dels tràmits d'adjudicació del contracte quan el seu import
no excedeixi de 200.000 € quan es tracti d’obres, 100.000 € pel cas dels contractes de

subministraments i de serveis, 500.000 € quan siguin contractes de concessió de servei, i
100.000 € per a la resta de contractes, fins i tot els de caràcter plurianual, quan la seva durada
no sigui superior a quatre anys ni l'import acumulat de totes les anualitats no superi la
quantitat assenyalada., ha estat delegada a la Tinenta d'alcalde presidenta de l'àmbit de Ciutat i
Territori.
Per tot l'anteriorment exposat,
Resolc:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació mixt de subministrament i d’obra, mitjançant
procediment obert simplificat, de la substitució de la refredadora existent a la instal·lació de
climatització de la biblioteca Josep Soler Vidal, amb mesures d'eficiència social i sostenibilitat
ambiental, d'acord amb allò que estableix l'article 117 de la LCSP.
Segon. - Iniciar els tràmits d'adjudicació que es portaran a terme pel procediment obert simplificat,
d'acord amb el previst als articles 116 i 159 de la LCSP..
A fi de comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible a
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Tercer.- L’òrgan administratiu amb competència en matèria de comptabilitat pública, és la Intervenció
Municipal i l’òrgan de contractació és la Tinenta d’alcalde de Ciutat i Territori d'acord amb el Decret

de l'Alcaldessa del 27 de juliol de 2018 ja que el valor estimat del contracte és inferior als
100.000 €, en concret 97.509,40 € (IVA exclòs).
Quart.- Establir que la valoració definitiva de les ofertes l’efectuarà la Mesa de Contractació que es
constitueixi i que figura en l’annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula
aquesta licitació tenint en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en el mateix annex i que
classificarà per ordre decreixent les proposicions admeses i farà la proposta d’adjudicació al licitador
que hagi obtingut la major puntuació.
Cinquè.- Acceptar la proposta d’adjudicació que faci la Mesa de Contractació per a què aquesta realitzi
el requeriment de la documentació administrativa i garantia definitiva i que aquesta acceptació haurà
de ser ratificada per decret de la tinenta d’alcalde de Ciutat i Territori amb l’adjudicació per a què sigui
vàlida i efectiva.
Sisè.- Autoritzar la despesa per un import de 117.986,38 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària
34016_9330B_633000019.

La tinenta d'alcalde i presidenta de l'Ambit de
Ciutat i Territori
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